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Hvorfor TRYK POLITI?   

 - fordi 1 mio. øjne ser mere end 1600 og derigennem 

 

•    Øge borgernes opmærksomhed   

 

•  Lette adgangen til at give politiet relevante  oplysninger i en politisag 

 

•  Stresse gerningsmændene 

 

TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



Hvordan fungerer det? 

• Politiet udsender en sms, hvis det skønnes, at borgerne kan bidrage med 

nyttige oplysninger i en politisag 

 

 

• Du modtager kun sms’er, hvis forbrydelsen sker i dit lokalområde 

 

 

• Du kan til hver en tid framelde dig ordningen 

 

 

• Din tilmelding er tidsbegrænset – efter tre måneder kan du bekræfte 

tilmeldingen via sms 

 

 TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 
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SMS besked fra Nordsjælands Politi  

Borgere.. 

Hændelse 

TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 



Hvad skal borgeren gøre?  

• Klik ind på www.politi.dk/sms og læs mere om 

ordningen 

 

• Tilmeld dig via linket på siden 

 

•  Hold øjne og ører åbne, når politiet har brug for 

din hjælp 

 

 

 
TRYK POLITI  Nordsjællands Politi 

http://www.politi.dk/sms




Nabohjælp 
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KRIMINALITETSTREKANTEN 

Motiveret gerningsmand 

Gerningssted Offer/Forurettet 
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- Tyvens indgang 
 

26 % Uoplyst 

20 % Knust rude 

16 % Aflistet rude 

15 % Terrassedør 

10 % Opbrudt vindue 

  7 % Hoveddør 

  6 % Kælderdør / andre 
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Hvad stjæler tyven? 

 Computere 

 Fladskærme 

 Spillekonsoller 

(Playstations incl. spil mv.) 

 Smykker og ure 

 Kontanter og valuta 

 Spiritus og vin 

 Fotoudstyr og optik 

 Tasker, især mærkevarer, 

men også rejsetasker til at 

fragte tyvekoster i 

 Mærkevaretøj 

 Designer  møbler 

 B&o produkter 
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Indbrud i fritidshus i Gribskov 2014 
377 anmeldelser   
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Top 10 adresser i Gribskov  2014 



Indbrud i fritidshus i Gribskov  
1/1 – 31/8  2015   279  anmeldelser   



Top 10 adresser i Gribskov 
1/1 – 31/8  2015 

 



 Samlet antal indbrud i Gribskov  
1/1 – 31/8  2015   462  anmeldelser   



  

Hvorfor sker det? 
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HÆLERI STRAFFES MED BØDE ELLER 

FÆNGSEL INDTIL 1 ÅR OG 6 MÅNEDER 

• Anholdelse 

 

• Sigtelse 

 

• Optagelse af foto 

 

• Sikring af fingeraftryk 

 

• Sikring af DNA 
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Hvad kan I gøre? 

 Gør noget sammen i hele grundejerforeningen 

 Snak med din nærmeste nabo om nabohjælp 

 Beskyt dit eget hus med gode låse, døre og 

vinduer 

 Se på dit hus med tyvens øjne 
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Nabohjælp 

   Tryghed i dit 

nærmiljø. 
 

 Gode naboer kan 

hjælpe hinanden og 

undgå indbrud og 

hærværk. 
 

    Se huset med 

    TYVENS ØJNE  

 Sektionen for Forebyggelse 

www.nabohjælp.dk 



Indkørslen 

• Ingen bil i indkørslen 

– Så er der nok 

ingen hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 
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Indkørslen 

• Få naboen eller en 

af de fastboende til 

at parkere en bil i 

indkørslen. 
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Postkassen 

• Overfyldt postkasse 

– Der er ingen til at 

hente posten 

– Der er nok ingen 

hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 
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Postkassen 

• Få naboen eller en 

af de fastboende til 

lejlighedsvis at 

tømme postkassen, 

så den ikke ”løber 

over”. 
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Græsplænen 

• Langt græs.  

– Der er ingen 

hjemme til at slå 

græsplænen. 

– Arbejdsro for 

tyven. 
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Græsplænen 

• Få naboen til at slå 

græsplænen, eller 

lav en 

 aftale med en af de 

fastboende. 
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Skraldespanden 

• Ubenyttet 

affaldsspand. 

– Der produceres 

ikke affald fra 

sommerhuset. 

– Så er der nok 

ingen hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 
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Skraldespanden 

• Få naboen eller 

andre beboere til at 

fylde noget affald i 

din skraldespand. 
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Belysning 

• Intet lys ved 

aftentide. 

– Er der mørkt - og 

det er før 

sengetid - er der 

nok ingen 

hjemme. 

– Arbejdsro for 

tyven. 
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Belysning 

• Tænd og sluk lyset. 

– Varier tidspunktet.  

– Sluk for natten. 

– Forskellige rum. 

– Lys om dagen er 

et lige så dårligt 

signal som mørke 

om aftenen. 
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Mærkning og registrering 

 

 Tyven har sværere ved at 

afsætte mærkede genstande 
 

 Politiet har bedre mulighed 

for at opklare tyverier og 

indbrud 
 

 Man får nemmere sine ting 

tilbage 
 

 Skriv serienumre ned på 

værdigenstande 
 

 Fotografer værdigenstande – 

gem fotos på en cd eller lign.  

ikke på computeren 
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Mærkningsudstyr 

lånes gratis hos dit lokale politi 
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DNA-mærkning 

Købes i lokale byggemarkeder 



SLUT 
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Sikring af dit sommerhus 
Se på huset med tyvens øjne 
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Sikring af dit hjem 



HUSK – PATENTERET NØGLESYSTEM 

Nyt fritidshus – Nye låse 
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Station Midt 

Patenteret 

Låsecylinderen anvender den 

nyeste patenterede teknologi fra en 

af verdens mest sikre mekaniske 

låsesystemer. Cylinderen er 

opbygget af 16 avancerede stifter, 

som mangedobler antallet af 

nøglekombinationsmuligheder og 

øger sikkerheden markant.  



Tyvens foretrukne indgangs- og flugtvej 

TERRASSEDØREN 

 Station Midt 
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Station Midt 
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Boretyve 
Gode råd mod borende indbrudstyve 
Indbrudstyve, der bruger en boremaskine, går efter etgrebsbetjente døre og vinduer, hvor de lirker 

grebet op via et hul, der bores lige under grebet. Det kan dog relativt nemt vanskeliggøres ved, at 

man anvender en eller flere af følgende sikringsforanstaltninger:  

Monter en metalplade (boresikring), der dækker arealet omkring grebet, 
 på dørens indvendige side  



Vinduer og døre 
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Vinduer og 

døre 

 Solide døre og karme og sikre vinduer 
 

 Gode og helst flere låse – også på 

terrassedøren 
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Overvej tyverialarm hvis:  
 Du har haft indbrud før og føler 

dig utryg 
 

 Er utryg ved at være hjemme 

om natten  
 

 Hvis du bor i et område,  

hvor der sker mange indbrud 
 

 Hvis du har særlige værdier,  

fx malerier, dyre smykker eller 

arvestykker 
 

 Hvis du rejser meget 
 

 Hvis der er langt til naboer 
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Sund fornuft 
 Luk og lås døre og vinduer, når hjemmet 

forlades 
 

 Sæt værdier, så de ikke er synlige udefra 
 

 Lås værktøj og haveredskaber inde – stigen 

fastlåses 
 

 Klip hækken ned, så tyven ikke kan gemme sig 

bag den 
 

 Opsæt evt. bevægelsessensorer, der tænder lys 

udenfor  
 

 Undgå at fortælle på internettet eller lign. at du 

er bortrejst 
 

 Lad haven rode lidt, så man tror, at der er nogen 

hjemme 



HUSK 

Det handler om, at få 

huset til at se beboet 

ud! 

Sektionen for Forebyggelse 



 

 
Hvordan kommer 

jeg  nu nemmest 

til Gribskov 

  

Sektionen for Forebyggelse 

Bemærker man 

mistænkelige 

personer eller 

køretøjer i 

området : 
 

Skriv evt. 

registre- 

ringsnummer 

ned, og få et 

signalement af 

personen. 
 

Ring til politiet 114 
 

Ved indbrud i 

øjeblikket  112   
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UNDGÅ TRICKTYVE 

Lad være med at lukke 

mennesker ind, som du 

ikke kender. Spørg om 

legitimation, hvis du er 

det mindste i tvivl 

 

 



Pas på Tricktyven 

Undskyld 

frue, 

hvor  står  

mælken? 



Pas på Tricktyven 



Pas på Tricktyven 

• Skjul din pinkode 

 

• Vær opmærksom på   

  om uvedkommende   

  står og lurer 

 

• Føler du dig overåget,  

  find da en mere sikker   

  automat 

 



Pas på Tricktyven 

• Visa/Dankortet  eller 

   hele pungen stjæles 

   uden du opdager det 

 

• Kontoen tømmes   

  umiddelbart efter ved 

  forskellige automater   

 

 



Pas på tricktyven, når du betaler 

Koden aflures, 

medens den ældre 

dame taster den ind. 

Medgerningsmand 

observerer diskret i 

baggrunden. 

Kunden koncentreret om at     

betale og ser ikke, hvad 

der sker omkring hende 



Pas på tricktyven, når du betaler 

Jeg tror De 

tabte noget 

frue?? 

Kunden flytter sin 

opmærksomhed fra 

terminalen og til den 

”venlige” mand” 



Pas på tricktyven, når du handler 

Kortet stjæles, medens 

damen bøjer sig efter en 

pengeseddel, som hun 

må have tabt 



Pas på tricktyven, når du betaler 

Det er godt nok 

nemt at være 

tricktyv. Nu har 

jeg både kode og 

dankort! 



Pas på Tricktyven 
”CASHTRAPPING” 

• En metalskinne   

  klæbes på seddel- 

  udkastet på   

  hæveautomaten, så 

  pengene ikke kan   

  komme ud 

 

 



Pas på Tricktyven 

• Når du har opgivet at 

  få penge i den tro, at 

  automaten er defekt, 

  kommer tyven hen og 

  fisker pengene, som 

  ligger og ”venter” bag 

  metalskinnen. 

 

 



SLUT 
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